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A m i szent és sértHetetlen

Nádosy országos főkapitánj’. — Nem jók neked ezek a házak, kegyelmes uram. Budapesten például egyáltalán nem alkalmazhatók.
Vass József. — És ugyan miért nem?
Nádosy. — Mert akkor meg lenne oldva a lakáskérdés — és mit csináljon akkor a lakáshivatal?
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A genfi filmBemutatták végre Genfben A ülmet: — ..Ahogy kinézünk!"Wind rokon-, mind ellenszenvben Nagy bőséggel vala részünk.Leteperve viadallal S önerőnkből talpraállva.Elmondhatjuk diadallal:Most már meg vagyunk szanálva!Koronánk, e nempénz-pénznem.Miképp Sion-hegye, stabil;Vidoran áll minden részen A kánkánjáró ..bal mabilte**.Táncolunk mint esztelenek Szédületes halálbálba’,Fesztelenek, meztelenek:Végképp meg vagyunk szanálva!A közönség búval szuszog.Túl vau immár minden gondján:Levitézíett Mariusok Börze-Karthagójuk romján.Itt-ott még pár milliárdot Sikkaszt Rózsi, a kis árva És a bankár szól: — Mit ártott?Úgyis meg vagyunk szanálva!Hála néked, Jeremiás!Hála néked. Népszövetség!Ez életben nincs semmi más.Ami nékünk jobban esnék.Pénztelenség könnyű szárnyán Isten trónja elé szállva Mondjuk, magunkat utálván:— Totál meg vagyunk szanálva! (JA ZIG )

P R Ó N A Y  P Á Lösszes lovagias ügyeinek szererfCsés megfejtői jelentkezzenek a legközelebbi vívóteremben. Illő jutalomban részesülnek.

A Dob-uccában

— Te, Dolli, amiatt a sok gyanús bajor miatt most ugyancsak törhetik a fejüket a fajvédők.No hallod, és ez fáj n e k ed ?... Addig jó nekünk, amíg ők a magük fejét törik.
— ----------o - -----------------

önálló töprengés— Váljon kinek terem aranykalászt az aranyköltségvetés?
Előkelő hotelbenUtazó. — Mondja, pincér, hol van itt az a . . .Pincér. — Tessék erre kimenni, aztán jobbra az első ajtó. Az van ráírva: ..For gentlemen4*, — de azért bemehet!— De uram, mi ez? Hisz ez rongyos kétezer korona?!— No já  — vágtam vissza diadalmasan. mint egy zengő telefon — ez nem olyan kétezer korona! Ezt most kaptam a telefonközponi'tól! Ez kezelésen volt a gócpontnál. A kezelőnőknél!— Uram, uram, — szólt a szabó — ön téved. A pénzét nem kezelték. Elkezelték.És kirugoi't.Hazamentem, komor lettem, a szó kifogyott belőlem, ami még bennem maradt. azt a telefonomba fektettem:— Adjátok vissza a szép, csengő pénzemet!A telefon néma maradt. Egyszerre csak hatalmas csöngés vágott bele a csöndbe. Fülemhez ragadtam a kagylót és — oh rémes! — tisztán halottam: az én kétezer koronám jó aranycsikókra fölváltva csöngött, nyerített felém a dróton keresztül. Valamelyik elkezelőnő csörgette meg gúnyosan a fülembe.A telefont 'levágtam és beadtam a süket'némák intézetébe. Azt mondtam, néma gyerek, az anyja sem érti a szavát.Pedig még m ostjs hallom ebben a cellában, ahol vagyok, a csikaim nyerítését . . .  De doktor úr, ha mondom. . .  Hát nem hallják? H UM ÊROSZ

H alló !... Központ!...Kétezer koronát kaptam. Nem kérem, neeem, nem kell rosszmájúnak lenni. Nem a tisztelőim adták össze, hogy ne Írjak többet, nem is Rothschildnak támadt egy jótékony pillanata. Valami egészen más. Téves kapcsolás, kérem, ennyi az egész.A telefonközpont adta és én kaptam.Anno dacumal ugyanis az említett gócpont nem pillanatnyi türelmet kért tőlem, mert még nem tartotta volna szakállam színét tökéletes galambnak, hanem kétezer koronát.Ö kérte és én adtam.A közbeeső idő méla csönd, melyet még a gócpont jelentkezése sem zavart meg. míg „fölvirradt a szép nap hajnala4* és én visszakaptam a pénzemet.Kétezer koronát. Szóval a pénzemet.A föntemlitett idő alatt a központ kezelgetett. Kezelt a süketnémák intézete igazgatójával, amiért oly kitűnő telefonoskisasszonyokat tenyésztett ki számára; kezelt engemet saját költségemre a Lipótmezőn. Tudniillik két évig pillanatnyi elmezavarban senyvedtem egy telefonbeszélgetésből kifolyólag. A beszélgetés ugyanis kissé egyoldalú volt. Én beszélgettem, a központ hall

gatott. Annyira egyoldalú volt, hogy féloldali gutát* is kaptam és az volt a fixa ideám, hogy a központ jelentkezett.Ja igaz: a pénzemet is kezelte.Köszönöm kérdésüket, a pénzemnek igén jót Vett a kezelés.Amikor odaadtam, nagy hasa volt a bankónak, el volt hízva, egészen kék volt már.Szóval ízléstelen, kellemetlen volt.Most nagyon rendes, sikkes, mint egy lipótvárosi parvenü karlsbadi és szabadság-téri kúra után. Bámulatosan kezelték!Amint megkaptam, azonnal elrohantam a szabómhoz, hogy egy gyönyörű bundái' csináltassak. Hát persze, kétezer jó békekorona. Nagy pénz az egy szégény embernek. Amikor aztán a bunda utolsó részleteit is megbeszéltük (pardon: ne tessék részletfizetésre gondolni, nekem kétezer jó maravédim van!), akkor a szabóm, aki. úgy látszik, épp oly kételkedő természetű, mint önök, pénzt akart szagolni nálam.Kirántottam kétezer maravédimet és az orra alá tartottam a kaján kecskének.ö  bámult.Én fölényesen mosolyogtam.ő  szólt: ^
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Borbolya Bálint dalaiból
Áldom Iste n t...

Áldom Istent azért, amit velem tött, 
Hogy engömet nem békának teremtött; 
Istenem, ha béka volnék,
A tóparton ku rutty ölnék.

Szebb a pince ezerszer te, mint a tó, 
Meg o sz í a viz semmiképp se iható: 
Ákad bűze, de nincs ize,
Szomjan vesznék én a vízbe.

így borvirág, úgy borvirág, de ronda, — 
Azt beszéli, fújja a mende-iflonda.
Ma hi szitok, nem hi szitok,
Van olyan szép, mint a vizi tök.-------- - -------  (N. A.)

SportvisszhangÉn — Mi csinál az amatőrből profit. Visszhang. — . . .  profit.

Alaptalan aggodalom— Tudod, mitől félek? Attól, hogy Ripka a végén — Rip van Winkle lesz.— Hogy’ érted ezt?— Ügy, hogy — ébredni fog.-------- o---------
APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐLAKI ADÓHÁTRALÉKOMAT kifizetné, annak örökre hű adósa maradnék.SZERELŐ halálosa.n szerelmes abba az urinőbe, aki őt fölszerelné. Ajánlatot „Föl, szere’em!41 jeligére.MEGISMERKEDNÉK tisztamu’tű haja- donnail. Leveleket „Úgy sem hiszem el4* jeligére a kiadóba.

A z  id ő jó s -h á z ik ó

S  Z .  E  K  ET J5 P O V / \  R O S I  I D Ó J Ó S  H Á Z I K Ó

____________$ L .' ■állandó szép időt mutat
Találmányok,

amiket még föl kell találniRádió után még több kemény dióPesti ember nincs nagyon meghatva a technika vívmányaitól nem esik hasra a rádió előtt, amely még nincs is. Pesti einbei már arra gondol, milyenféle szenzációkat lehetne még kitalálni acélból, hogy azok kényelmét még tökéletesebbé tegyék.Alábbi találmányokat még senki nem találta ki, de nagyon ajánlatos lenne, na valaki nekiülne s alaposan kitalálná őket. Milyen szép lenne az emberi élet, ha ezek a találmányok minden úri házban rendelkezésre állnának:1. Távolba-látó rádió. A mellényzsebünkben kis lencsével ellátott szerkezetet hordunk, amelybe belenézve, azt láthatjuk, ami éppen jól esik. Ha a klubban vagyunk, belenézve a szerkezetbe, magunk elé varázsolhatjuk feleségünk hálószobáját. Nini, ott ül nejünk őnagysága barátunkkal a pamlagon.

Most bekapcsolom a távolba-pofozó- gépet s leadok a leadóállomásról két hatalmas pofont a két szemtelen embernek s nyugodtan folytatván a játékot, bemondom a családot.
2. Az atómbontó s lerakó rádió. El kellene utaznom Kassára, de nagyon nehezen megy a hajnali ötórai fölkelés. Bekapcsolom testembe az Íróasztalomon fölszerelt atómbontó gépet, mely egész szervezetemet millió és millió atomra bontja szét. Az én atómfölvevő- állomásom egy atómbontó központtal van összekapcsolva. Itt a kisasszony bekapcsol a kassai atómleadó készülékbe, mely pillanatok alatt egész testemet átteszi Kassára, más szóval drót- talanul letelegrafál engem Kassára, így azután kiküszöbölhetjük teljesen a kényelmetlen és drága vasútat, mert egy pillanat alatt ott lehetünk, ahol akarunk.3. Telefont kellene föltalálni, amelyen át avval beszélhetnék, akivel akarok. A mai tökéletlen telefon olyan, hogyha a feleségével akar beszélni az ember, akkor a barátnőjével kapcsolódik ösz-

sze. Amit a barátnőmnek akarok mondani, az okvetlen a feleséglem fülébe jut a mai találmányon keresztül.4. A drótnélküli találmányokban szinte benne rejlik a drótnélküli drótozás föltalálása. Mindenki beláthatja, hogy ma az elektromos, láthatatlan drót korszakában anakronizmus a drótos drótozás. A lábasokat s más drótozni valókat elektromos hullámokkal kellene összedrótozni.5. A rádió föltalálásával elértük azt, hogy igen messze lévő operaénekesnőket hallgathatunk. Ez utóvégre nem is olyan nagy dolog. Sokkal szenzáció- sabb lenne az a találmány, amely lehetővé tenné, hogy a közelben lévő feleségem és két leányom éneknek nevezett sikoltozásait ne halljam, melyek• ha nem is operai hangok, de olyanok, mintha operálnák őket. Erre a célra olyan készüléket kellene kitalálni, mely a hangokat hangtalanná tenné, tekintettel arra. hogy nevezett gixer-fej- lesztő egyedeket mindezideig nem sikerült hangtalanná tennem. CA RÁ M Y
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Szinházi KrachValljuk be, kicsit mintha mégis rosz- szul mennének a sziniházak. Tisztelet a kivételiek. Azokra gondnok most, amelyek már megbuktak. Ámbár ez a „tisztelet a kivéte nek44 a direktorokat nem vigasztalja, tekintve, hogy ők inkább azt tartják: tisztelet a bevételnek.Ez pedig Pesten ma igazán nincs. Hogy tovább menjek, még Budán se. Múltkoriban egy budai direktorral beszélgettem. Az ujságkonwnünikék szerint vérbeli süágerdarabot adtak, oyat, amilyen már vagy tíz éve nem volt Budán. Természetes tehát, hogy első szavam ez volt:— Na, hogy megy a bolt? Remélem most csak keres?Gyanakodva nézett rám.— Nézze, szerkesztő úr, engem nem fog frodizni — maga nevetni fog, mert igenis keresek. Minden este bemegyek a nézőtérre, előveszem a zseblámpámat és keresek. Nézőt.— Ne vicceljen! Csak nem akarja elhitetni, hogy meg most sincs bevétele?Búsan legyintett:— Bevétel? Erre még emlékezni sem tudok. Lehet, hogy Pesten más a helyzet, de itt Budán a legutolsó bevéte’, azt hiszem, Budavár bevétele volt.Ez a kis párbeszéd tehát nekem ad igazat. Hiába versenyeznek a színházak, a közönség egyik része a páholyból nézi ezt, de nem 15 aranykoronás páholyból, a másik meg filozofikus takarékossággal felülről nézi a dolgot.A karzatról meg egyéb olcsó helyekről. A színházak pedig tovább fo’ytat- ják az elszánt küzdelmet. Ha Blumen- thal szerződteti Rátkait, az Unió már nyomában van egy orrhosszal, illetve Bajor-hosszal. Erre jön a bessz. B u- menthal átcsalja Darvast a Vígbe. A ' parti egál. Benn a Bajor, künn a Darvas. És így tovább. A darabokkal is baj van. Az egyik jön, a másik nem megy. Itt van pedául a „Párisi lány41, aki bár huncut, mégsem tudott fogni sok pesti palit.Vagy nézzük a  jó budaiakat. Hogy közönséget csaljanak elhagyott, árvácska nézőterükre, szenzációkkal rukkolnak elő. Olyan darabokat mutatnak be. mint a pinty, iietve, mint a „Pintyőke44 és ráadásul Jatzkó Ciát, a legfiatalabb kis primadonnát léptetik föl * benne, mégis kiderül, hogy a siker még „fiatalabb44.Az általános nem-menésben mégis vannak dolgok, amik mennek. Például a szinészgázsik. Mert ezek mennek.

Némelyik esetben már-már a végletekig. Az ünnepelt primadonnák is mennek, még pedig autón. És végül a direktorok is mennek. Igen. Csakhogy míg az ünnepelt starok saját Citroen- jeiken mennek — az ember idegeire, szegény direktorok Jegföljebb deü- 
citroen-'yeiken mennek — tönkre.

ti esztétikus

Szinházi strófák
A szezonSzegény színigazgatók arca A jelek szerint dúlt,Sír a szinész, zokog a szerző, Még a szezon is megindult.

„A eseresznyéskert*Orosz darabban tetszeni szoktak A gondolatok és az eszmék,De itt* főleg az, hogy a szereplők Egy Blumen-tálból esznek cseresznyét.
Ueute rőt . . .Bár igazán nem volt silány.Elbukott „A párisi lány44,Elnémultak a friss dalok És halljuk a mementót:Ma még piros, holnap h a lo tt... Hogy is mondják? . . .  Heute rőt, Morgen tot, sőt „Drótostót44.

Az idei Gomba-termésKettő van a Vígben,Ella s a nagy Frida,A kis Irén pedig A Belvárosiba’.Sok a Gombaszögi,Sóhajtok magomba’,Az idén gombamód Tenyészik a Gomba.
A „Haláltánc"Közvetlen előadás után Egy alak botorkált bután.Távol a „Renaissance44 gondjaitól, Megrészegülve a Somlay-tói.

Kamara-színházBeavatottak úgy tudják,Hogy a Nemzetiből kitakarított Darabokat a most alakított ,.Kamará“-ba dugják.
„A Kreutzer-szonáta"Hadd szóljon most a hétnek Legepésebb verse:Ez a dramatizált szonáta Nem ér egy kreutíext se.

Fedák Amerikában . . .  és Kökény ?Fedák Sári Amerikába ment,Ahol terem számára új siker.No és most Kökény Ilona is kimegy? — Hisz néki mindent utánozni kell.

Az új Csathó-darabCsathó Kálmán darabjának, íme:Ez a címe:„A házasságok az égben köttetnek14. Nem is olyan rossz ötletnek,Csak figyelmeztetjük a szerzőt Hogy — mivel ma más a divat — Tisztességtelen konkurrencla miatt Tiltakozni fognak a házasságszerzők.
Rosszul mennek a kabarékKell, hogy a lantosok dalba öntsék:A kabarét kerüli a közönség.Mi megértjük ezt a tendenciát,A közélet csinál itt konkurrenciát: Eddig a politika volt a tere Meg a kenyere A kabaréknakMost pedig a politikusok kabaréznak.

Egy ötletTekintve, hogy a színházakba Nem valami sokan járnak,A zsidó ünnepnapokra itt Ki lehetne adni Thalia templomait* Egy-egy pótimaháznak.
(m +  h)

A K ESER N Y ÉS-K ER T— Botanika 4 kertekében — SZEREPLŐK:
Unja. a férj 
Anja, a felesége 
Dédanja, a leánya 
Ásitov, a parasztELSŐ KERTELÉSAnja (férjéhez): Unja?Unja. — Hozzám szólsz?Anja. — Hát kihez?Unja. — Azt hittem, a közönséghez. Mert már az is únja.MÁSODIK KERTELÉS Unja (feleségéhez): Hová?Anja. — Csehová.Unja. — Már megijedtem, hogy történni fog valami ebben a fölvonásban.HARMADIK KERTELÊS Ásitov. — Aztán mit hoz ez a cseresznyéskert?Anja. — Táblás házat.Ásitov (kitekint az ablakon): Mennyi f a . . .  az ember egészen elfásul. . .NEGYEDIK KERTELÉS Ásitov. — Ugyan kérem, tálaljanak föl már valamit ennek a közönségnek.Dédanja (behoz egy tál cseresznyét): Tessék. . .

(Egy tálból cseresznyédnek) Ásitov (kiköp valamit): Pfuj! Dédanja. — Mi volt az?Ásitov. — A cselekmény magja.
(Kint fejszecsapások)Dédanja. — Hallja?Ásitov. — Igen. A kritikusok. . .  Már v á g já k ... DYMI
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A premier
Amikor az ember húsz éves 
Es tizenhat az ideálja:
Szájának még a só is édes 
S az életet szépnek találja.
Erős az istene, nem Eris,
Tündéri kert a Klauzál-tér is 
Es nincs más kívánsága semmi: 

Egyszer, először.
Kei fecskén premiérre menni.
A szív virágfüzéren hintáz.
Vagy ficánkol, mint az arab mén:— Nézd, kicsi szivem, mennyi színház 
S minden színházban új darab mén. 
Hisz' mindennap van, drága párom, 
Premier Pesten kettő-három. 
Válasszunk egyet, — meg kell lenni, —

Egyszer, először,
Melyikre mélicztassunk menni?
A Vig Cseresznyéskertbe csábit.
Budán a kis Pintyőke nótáz;
A Király Árvácskával kábít,
S a Belváros Kreutzer-szondtáz. 
Választhatsz: sírjunk vagy nevessünk? 
Gyűlöljünk vagy forrón szeressünk?
A f rak kos, diadémos házban 

Egyszer, először 
Lobogva premieri lázban.

így tervez két bohó szerelmes, 
K érd ve ., mit lásson, mit ne lásson?
De jaj, a zseb nem engedelmes.
Az nem áll aranyparitáson.
Egy sóhaj száll, egy könny lepördül.
A vágyak függönye legördül.— Kicsi szivem, színház az élet!

Ez egyszer, először 
Otthon lesz meg a prémiéred. (jász)

BORSSZEM JANKÓ

Tízparancsolat,amelyet minden színigazgató szobájában ki kellene függeszteni.1. Halljad, Izráel, muszáj neked okvetlenül színházi üzleten leégni?2. Én vagyok a te Blumenthalod, aki kivezetett téged a Vígszínházból* de nem azért, hogy i*e négy másik színházban csinálj magadnak faragott isteneket és primadonnákat.3. Ne sétálj a férfi-primadonnáddal holdas éjszakákon, mert százholdkóros lesz.4. A slágert ne a bakk-aszt'alnál keresd!'5. De a házi szerzőid darabjai közt sem!6. Ne ölj ki a rosszul fizetett színészeidből minden ambíciót.7. Ne lopj az amerikai zeneszerzőktől betéteket*.8. Ne paráználkodjál a szép, de tehetségtelen színésznőkkel, mert rosszul fogod kiosztani a szerepeket.9. Ne kívánd meg felebarátod, a konkurrens színigazgató starját.10. Azt a darabot, amelyet rossznak tartasz, mindig a szezon közepén vedd elő, — ez csinálja a kasszasikert.
Egyes színházakban a nézőtéren látható az
Á R V Á C S K A

5. oldal

APRÓ SZÍNHÁZI HÍREKJegyváltás. Rendkivülf eset történt múltkor egy színházban. Kelten jegyet váltottak. A boldog jegyesek: Lichtig Adolf világitó és Rekedth Bébi kar- dalosnő. (Minden külön értesítés helyett.)Nyugodt otthon. Egy szegény munkást családjával együtt kilakoltattak. A szerencsétlen ember családjával és minden bútorával együtt egyik drámai színházunk nézőterére költözött. Csak tizednapra fedezte föl. őket a jegyszedő. A közönség jóvoltából huzamosabb ideig ott maradhatnak.A magyar Kongó. A francia és német Kongó mellett van már magyar Kongó is. A gyarmatot a magyar szinház- direktorok alapították a nézőtereken.öngyilkosság. Egyik kabarénkban tegnap este egy néző főbelőtte magát. Mint hátrahagyott leveléből kiderül, tettét azért követve el, mert nem birta ki az egyedüllétet.Beugrás. Meg kell dicsérnünk egy fiatal művésznőnk hősies vállalkozását. Ugyanis egy kabarénkban a másik néző megbetegedett s egy fiatal színésznő vállalkozott* a helyettesítésre. A művésznő a neki szokatlan szerepkörben nagy sikerrel ülte meg helyét.Tűz a színházban. Egyik színházunkban tegnap este előadás közben tűz ütött ki. A nézőtéren nagy pánik vett erőt. Két egér bennégett, a többinek sikerült kimenekülnie.
Mikor Sanyaró Vendel spekulál

Kedves Borsszem Jankó! Hónapok óta spekuláltam egy rúd szalámiban. J/égre tegnap este, egy óvatlan pillanatban, hozzájutottam. Pehheni volt, megcsíptek. És most ott tartok, ahol a Szalámi-részvény a tőzsdén: engem is fölfüggesztettek. Tisztelettel Sanyaró Vendel.

LYSOFORM
• biztos hatású f e r t őt l e ní t ő .  
Hőknek nélkülözhetetlen I

Kívánságnak nem rossz

— Tegyen velem csodát, kedves doktor úr . . .— Legyen nyugodt, ami csak telik a tudománytól. . .— Hagyjuk a tudományt, doktor úr. Mindössze csak addig szeretnék éini. amíg az Eskütt Lajos és a Prónay Pál ügyeit hivatalosan befejezik.
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A Borsszem Jankó világszenzációja
Titkos levéltárunkat nyilvánosságra hozzuk!No, majd éppen mi hagyjuk magunkat ! . . .  Nem ijedünk meg a Pesti Hír

lap, a Pester Lloyd és Az Újság konkurenciájától. Ha csak egy kis világ- szenzációról van szó, mi nem megyünk a szomszéd Bécsbe, hanem egyszerűen föinyitjuk
saját külön titkos levéltárunkat,amelynek anyagáért hiába versenyeztek a legfontosabb .is  legdoHárosabb lapok. Mai számunkban kezdjük meg az általunk földerített, sót földerítő akták közlését. Tudatában vagyunk ugyan a leleplezések nagy jelentőségének, de előfizetési árunkat mégsem emeljük föl. Ami már magában véve fölemelő érzés.

E L S Ő  S O R O Z A T U N K :

A Pesti Hirlao sajátkezű bizalmas 
levelezése Az Újság gal és viszont

I.
Az Újság-nak. Önök azt mondják,hogy mi megkerültük önöket s így jutottunk hozzá Ferenc József bizalmas levelei közléséhez. Ezzel szemben a tény az, hogy a levelek kerülték meg önöket. Különben is sok van már az önök „Rovás“-án. Pesti HírlapII.A Pesti Hírlap-nak. Kár itt minden vita. Hiszen a Madár bácsik is csicser- gik, hogy önök még csak az ,£ sti le- 

v é r -nél tartottak, mikor nálunk már állandó rovat voit a „Bécsi levelek“ .
Az ÚjságIII.

Az Újság-nak. Mi az udvari körökkel sokkal régebbi nexusban vagyunk. Ha nem hiszik el, figyeljék Apróhirde

téseink „Udvari lakások44 rovatát. Különben is I. Ferenc József még életében kijelentette, hogy a háború elvesztésével szemben egyetlen vigasza, hogy bizalmas levée it a Pesti Hírlap fogja elsőnek közölni. Pesti HírlapIV.A Pesti Hirlap-nak. Levelüket „Pletykálkodások44 című rovatunkba soroztuk.. Az ÚjságV.
Az Újság-nak. Tu’ajdon képpé n mit veszekszünk? Elolvasták önök a bizalmas leveleket? Mert mi nem olvastuk el. Olyan szenzációsak. Pesti HírlapVI.A Pesti Hirlap-nak. Mi ugyanazokat a leveleket később fogjuk közöni és nálunk szenzációsak lesznek. Ezt csinálják utánunk! Az ÚjságVII.
Az Ujság-nak. Megvan a szenzáció! Az éjjé1 többszörös rablógyilkosság történt Budapesten. Tanulság: többet ér egy élő riport, mint egy halott rovat. Béküijünk ki! Pesti Hírlap

vm.A Pesti Hirlap-nak. Majd hosszúnapkor. Az Újság
M Á S O D I K  S O R O Z A T U N K :

Nagyatádi Szabó István sajátkezű 
bizalmas levelezése Eskütt Lajos

sal és viszont

I.
Kedves Bátyám!  Ma jó napom van: bolond vagyok. Siessen, várom, mindenben re r>dd ke zésére állok. Eskütt

II.
Kedves Öcsém! Az öt eted jó, csak a 

kivitele nehéz. Hogy bolondulhattál meg józan ésszel? Mit mondanak az orvosok? NagyatádiIII.
Kedves Bátyám! Azt mondják az orvosok, csak az segít rajtam, ha sokat járok ki. Egyelőre a szabad levegőre. Csakhogy abból nem tudok megérni. EsküttIV.
Kedves öcsém ! Amíg miniszter leszek, gondom lesz rád. Orvosi vélemény szerint százhúsz évig élek, így tehát neked soha nem lesz gondod.

NagyatádiV.
Kedves Bátyám! Lefele után elhatároztam, hogy kigyógyulok a józanságból. Bolond lennék, ha nem lennék bolond! Ennek bizonyságául egy állító mondatot irok ide: A ló rúg. És egy szállító mondatot: Kiviteli engedó’yt kérek. EsküttVI.
Kedves öcsém ! Elég volt a bizalmas levelezésből. Megtudtam, hogy a Borsszem Jankó cabinet noir-jába keru tek leveleink. Amilyen tréfás ez a lap, még komolyan találja venni őket.

NagyatádiVII.
Kedves Bátyám! Súlyos pénzzavarban lévén, én adtam é  a leveleket a Borsszem Jankónak, de megígérték, hogy nem közük, ha meggyőződnek róla, hogy az egész csak vicc volt.

EsküttKözli : Eszmol,
a Borsszem Jankó titkos levéltárosa

—  M é g  s z e n z á c ió s a b b  f o ly t a t á s  a j ö v ő  s z á m b a n  !  —

a  i _ a n az elismerten egyedül tökéletes ffertőtlenitó szer
M in de n ü tt k a p h a tó i M indenütt kap h a tó  !
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A rossz vászon— Minek az a vászon, Dolfi?— Lepedőt csináltatok belőle.— Lepedőt? De hiszen ez a vászon olyan silány, hogy szétmegy, ha egyszer kimosatod!— Nú, hát kimosatom? . . .
Megfejelt közmondásSzanálj Ripka, neked is bessz!-------- o-------—

BirálatUjgazdagék képet vásárolnak.— Mennyibe jön ez a kép? — kérdi Protz úr a kereskedőtől.— 150 millió.— Hát. ez a másik?
— 200 millió.— És ki festette ezeket?— Rubens.— Na, — véli Protz úr — lehet, hogy jp- festő volt, de annyit mondhatok, nagyon rossz üzletember lehetett, hogy csupa drága képet festett.

Hazafias darab— Uram, színdarabját nem fogadhatom el. Túlságosan hazafias.— Kifogása van a cselekménye ellen? Rosszul építettem föl?— Sőt. Éppen léé pit et te.

Állatvédelem— Hogyan foglalnád össze röviSen az állatvédelem programját?— Kíméld az állatot.— Dehogy.— Hát?— Ne bántsuk egymást.

— t/fa ^cJuaacuvC / 'TTLfy, /Tutiéi

^  ^  M l  U W a -

* J U

BorsszemTévedni emberi dolog, csalni asszonyi.
-------------c -------------

SporthírÉrtesülésünk szerint Rokkent nehezen fogja nélkülözni az FTC fedezetsora, mely amúgy is nagyon rokkent.

V ed en ek :

r Építkezési üveganyagot 
ablaküveget, 
kertészüveget; 
Siemens-féle drótüveget, 
üvegtéglát, 
tetöcserepet, 
üvegbetüt

TELEFON: 8 -8 8

BOLGÁR PÁL nál
BUDAPEST,

V., AULICH-UCCA 8. SZ.

Tatarozom a házamat
Kedves Borsszem Jankó! Ötszázmillió koronát vettem föl nagykörúti házam tatarozása céljából. Ma megkezdtem a munkát, amelyről az alábbiakban számolok be:1. Hosszas utánjárással eltávolítottam a háztetőn rande- vuzó macskákat;2. hogy a kiskutyák se panaszkodjanak, házam sarkát enyvvel kentem be;3. hogy a lépcsőházi légvonatot megszüntessem, betömtem a házmesterné száját;4. a vakolat helyreállítása végett a szabadkőműves páholyhoz fordultam, amelytől azonban ezt a rövid választ kaptam: „vakoli magyar !“ ;5. a folyosókat azokkal a korlátokkal fogom ellátni, amelyeket most a szembenálló politikai táborok között olyan nagy sikerrel romba! le a kormány;6. a falak kifestésére ezek után nem maradt egy rongyosmillióm se. ------ 0 -----

Destruktív sóhaj— Milyen kár, hogy a bombások nem kártyáztak! Akkor talán őket is elfogták volna . . .-------- o---------
A ravasz férj— Nem értem, kedves Kozlicsek úr . . .  Hogyan hagyhatja minden este otthon egyedül a fiatal szép feleségét. Nem félti?— Tudja, amíg féltékenykedtem és leselkedtem, minduntalan rájöttem, hogy baj van. De most, mióta nem törődök vele, még sohase jöttem rá semmire. Hiába, csak bánni kell tudni az asszonnyal.
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A  star-rendszer csőd je Mucsán
Kiss F e r i  nem  fogad ta  el a M Ű M  szenzác ió s  szerződtetési  a jánlatátMár a „Mucsai Színházi Élet'1 is nyílt-titokként pertraktálta íntimmis- 

más rovatában, hogy a kulturhegemó- niáért küzködő MIME (Aíucsai /párosítják Műkedvelő Egylete) és a MŰM (Mucsai Üx\ Műkedvelők) rikító rivalizálással csábítgatják el az egymás s/ör-jait. A MIME két kiváló férfistarja tényleg kivált az egyesületi együttesből. Elsősorban Subagallér Ferkó szür- szabólegény, aki mint kravátlitenor és bonviván Cseszkóciában maga leír a profisíar. Viszont Vándor J. Jankó cipőfelsőrészkészitő, aki kitünően fújta operettekben a suszterbasszusv, az Uj- hazába vándorolt dollárokért. E destrukció miatt a MŰM kárörvendően 
mükergetőknek aposztrofál a MIME műkedvelőit. A szomorú tény mégis az volt, hogy az énekes bonviván-ipar pangott, holott a MŰM repertoárjára épp most tűzte ki kasszadarabnak 
Dúskefei László kalaposinas, helybeli titkos librettista és naturburs „Nyál- vácska44 című sok nagy képből álló revűjét, lokális betétekkel kicifrázva.A MŰM vezetősége énekesbonvi- vánhoz folie capriceból is ragaszkodott s kimondotta, hogy start még a Féld alól fs kerítenek. Keritőnek Lohoghy Lehel felelős és színikritikus vállalkozott, kinek szakvéleménye szerint énekes aktor csakis a Nemzetiből rek- virálható. Erre mirnixdirnix, saját felelősségére szerzőitetési csáb-tárgyalásba bocsájtkozott az immár hírhedt Kiss Feri című starok-starjávaL Másnap már a MŰM választmányi ülésén ultimátumot tett le a ház asztalára, amely szerint hajlandó rövid szerződésszegésre a Marsbolygókém föltűnt népszerű star. Kiss-igényü föltételei imigyen hangzottak:1. Engem anyagiak nem érdekelnek. Én a „star pour star44 művészi elv alapján állok. Bagatell összegekkel nem kontreminálok, csak csupán csekély percem'ekre reflektálok. ( +  40% — contra Unió.)2. Letelepedés esetén latifundiumra és fundus „instrukciókra44 nem reagálok. Megelégszem cirka 100

hold jó fajmagyar földön, ahol „süt a nap44, egy kiss kies villával, a hozzá dukáló kissgazdasági melléképületekkel és mellékhelyiségekkel.3. Művészi föltételekről kár a szóbeszéd, úgyis minden jó szerepet Jómagam játszom. Természetesen Mucsán is én leszek a Falurossza. Summa-summárum: végcélom, saját birtokon, saját lakomban, saját ágyban, saját párnák 
közt hálni meg.A Mí/M művészi kupaktanácsa összedugta dagadt fejét és meghányta-ve- tette, sőt szanálta a furfangos licitá- ciós ajánlatot Egy heti próbázás és próbálkozás után Koplalaghy Jarosz- láv balettamatőrgróf elvi döntést provokált, fölvetvén a dilemmát: vagy star, vagy kalaposinas! A MŰM bélés kültagjai, a magánszereplők kivételével, kórusban üvöltötték: Star! Alea jacta est! — mondá a fezőrgróf s összegezve a rezoluciót, nyomban lovas esti futárral küldték meg a nagy starnak a kecsegtető ajánlatot, amely így hangzik:1. Bár tisztességtelen versenynek pecséteü a MUM a Nemegyesült Állami Unió-val való konkurrenciát, éppen ezért önzetlenül megadja a +  40%-ot +  10%-kai túllépve a túlföllépéseket.2. A 100 hold betáblázása iránt megtétettek a földbirtokrendező obszervatóriumban a protekciós lépések, a kijárást Titoknok Lajcsi es*- küttre bízván, akinek, ha szabadlába és elmebéli állapota megengedi, eredményes közbenjárása több mint valószinmü. A villát valódi kínaezüstből adjuk, a hozzástilizált kiss-kést és a nagy kanalat is.3. Szereposztásra teljhatalmat adunk, ami egy starnál természetes. Állandó partnerül özv. Kuczo- ráné, Mucsa kiváló szubrettözvegye ragaszkodik, mert úgymond: ő már régi star Mucsán, úgyannyira, hogy neki nincs se ellenlábasa se ellenkezese, s rémé1 j ük, hogy egyik si*ar nem kezdi ki a másik start.

Reményteljes várakozás közben már a jelmezes sajtófőpróba napja is elérkezett. Ez szigorúan zártkörű lévén. Lohoghy Lehel felelős kritikus távollétében csak a MŰM i*agjai jelentek meg család- és- cseléd-tagjaikkal. Kivételesen két meghívott vendég volt: a ritzes Togindersen rádzsa of Mándi és a vicces ellenmaharádzsa of Hotel Hungária. Ez utóbbiban Szróti és Zéiig urak Tiiáö Zsiga radzsás képét vélték fölismerni. A kocsiszín megtelt, még a kakasülő is, ahol a Pipa-fiúk tartották 
föl a rendet a- cselédek között.Nyílt tapssal fogadták özv. Kuczo- 
ráné jelmezét, amely egy nagy árvácska plüss-művirágból állott, búsfehér keble halmait eltakarva, amely ötletes applikáció alatt a mezzaninon még nagyobb árvácska szimbolizálta a balettszoknyácskát. Már éppen köszörülte torkát, hogy a mucsai diapa- zonra transzponált legújabb cerkovic- ces belépőkupléját énekelje, amidőn végszóra beloholt Lohoghy Lehel és magából kikelve lehelte a lesújtó hírt a rivaldán:— Kiss Feri a föltételeinkre fittyet hányt és a star címet és jelleget át- cedálta Bajor kapős-kerestes kollégi- nájára.E hír hallatára özvegyünk midert- repesztő koleraturás sikollyal a súgótokban guggoló és drukkoló Daru Illés csendőrkáplár karjaiba ájult, mely defektustól a sugóluk is szétrepedt s 
DaTU, szexeimének súlya alatt, segítségért hörgött. A zsivajban Kopla
laghy Jaroszláv souffleurgróf a tőle megszokott hidegvérrel tette ki a „táblát44 a bejárathoz, ezzel a fölirás- sal:

,A  mai előadás starhiány miatt 
bizonytalan iáőre elhalasztatik!'A mucsai meteorológiai jóscsillagda bulletinje szerint újabb starok föltü- nése a horizonton egyelőre nem várható.

Kedves Borsszem Jankó!Kéozelje csak, milyen olcsón é!ek egy idő óta. Csak bemegyek a vendéglőbe, megnézem az étlapot és mikor meglátom a szalámit, rögvest elmegy az étvágyam. Mégis meg lehet élni kontreminből. Vagy nem? Tisztelettel egy Szalámi- 
faló. _ _ _ _ _  _

Ezüstevöhészletekben speciális üzlet!

Rövid amerikai hirekMr. Dawes a róla elnevezett német szanálási javaslatot megküldötte Mr. Smithnek Budapestre, aki azt Dales-javaslat néven továbbította a magyar kormányhoz.Mr. Morgan a budapesti bankok ama kérdésére, vájjon hajlandó-e parlagon heverő tőkéit a magyarországi oénzszűke enyhítésére fölhasználni s velünk közelebbi ismeretséget kötni, röviden így válaszolt: Nem kötök worgűnatikus házasságot.Mr. Edison drótnélküli táviratban értesítette a Bethlen- kormányt, hogy hosszas kísérletezés után sikerült föltalálnia a három-pénzügyminiszter-néikiili népjólétet. Budapesti kormánykörök részvéttel várják az Edison elmebeli állapotáról kiadandó bulletineket.Mr. Blumenthal a budapesti színházi iszonyok tanulmányozása végett a napokban Budapestre érkezik.-----------o-----------
Tőzsdei kesergő— Btul megmenti a tő zsd é t? ... Ki ment meg bennünket?
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fene vádjaim.
A tanulékony gorillaKét utazó sétál egy szakadék szélén. Egyszerre csak nagy fogcsattogtaiVa rájuk ront egy hatalmas gorilla. Az utasoknál nem volt fegyver, mert a táborban hagyták. Mit csináljanak? A gorilla úgy kitekeri miíidkettőjük nyakát, mint a pinty, elszaladni nem lehet.A végső pillanatban az egyiknek ötlete támad. Megfogja a társát, lehajitja a mélységbe és rámutat a zuhanó testre. Bízik abban, hogy a majom ismert utánzóképességénél fogva a társa után akarja csinálni a zuhanást és leugrik.Az ötlet elsőrangú; a majom utánanéz a zuhanó embernek, megértőén pislog egyet, jókedvűen elfintorítja a pofáját, tetszik neki a dolog.— Micsoda ész! — ujjong az ember, mire a majom a következő pillanatban derékon kapja és a másik után hajítja.Az ötlet tényleg jó volt.-------- O--------

Mért ment Szliácsra ?önagyságának nem volt gyermeke, az orvos elküldte Szliácsra.— És jók ott a fürdők? Milyen fürdők vannak? — kérdeztem őnagyságától, arra céjozva, hogy vájjon vasas-, acélvagy másféle fürdők idézik-e elő a kívánt hatást.— Közös fürdők, — volt az önkéntelen válasz.
Jaj ! Jajj ! ! Jajjj ! ! ! Jajjjj ! ! ! !

)íe legye bele -  pénzétn o n -valeu r pap írokb a, hanem te k in tse  meg a
„Sotymosi képszalon"
IV.. K ossu th Cajos-ucca 8, II. em. 4 (telefon 78-72)őszi k é p v ásárját és
JKásszon föl!

fe k te sse  pénzét, inkább lakásdiszitő és lelket gyönyörködtető, maradandó becsű, szép olaj- festményekbe. Alkalmi ajándéknak megfelelő művészi olajfestmények Ízléses keretekben már 200,000 koronától vásárolhatók.

A doktori kalap— Hallom, hogy Haller után az összes minisztereket tiszteletbeli doktorrá avatják. Mindegyiknek kiiár a doktori kalap.— Vass nem fogja elfogadni.— Miért?— Mert attól fél, hogy még Vass-kalapos-nak tartanák.
Jaj a vidéknek !A pesti poloskák körében viharos mozgalom indult meg. Ezek a máskor oly ragaszkodó rovarkák elhatározták, hogy a szanált pesti polgárok lakásaiból — tiltakozásuk jeléül — kivonulnak és Nagyatádi Szabó István külön kiviteli engedélye nélkül a kisgazdák otthonaiban telepednek le.

veheti most már a háziasszony a régóta megszokott és megkedvelt FRANCK-dobozt.Az új barna-kék-fehér címkén különösen előtérbe lépnek a „valódi FRANCK-kávépót- 
lék" ismertetőjelei, nevezetesen a 
„FRANCK" név és a „kávé
daráló", miáltal az utánzatokkal való megtévesztés lehetetlenné válik.A „valódi FRANCK-kávé- 
pótlék," a kávédarálóval, akávénak erőt, ízt és zamatot ad.
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Lovagiaskodás

— Mit? Azt hiszed, megijedek?. . .  Csak küldd el a segédeidet, majd m eglátod...— Még máma elküldöm.— Előre is kijelentem hogy csakis a legsúlyosabb föltételek mellett párbajozok. Előbb lovassági kard, aztán pisztoíy, aztán Mannlicher és géppuska...— Állok elébe!— De azt az egyet kikötöm,' hogy kizárólag nekem, mintsértett félnek van jogom a rendőrséget értesíteni a párbaj színhelyéről. . .  -------- c—-----
'ő
m legszenzációsabb mutatványa :

2W-ao3
cc cL reZ nehézsúlyú atléta és vezércikk-rekorder egyszerre döf tollái és karddal. Előjegyzések még korlátolt számban elfogadtatnak a fővárosi vívótermekben.

BorsszemAz a nő csal legjobban, aki elhiteti magával, hogy nem csal. Az ilyen nő önmagát is megcsalja. _____________________
ISKOLA-HEGEDŰK

vonóval, tokkal teljesen felszerelve
=  en gedm ényes á rb an . =

r a l r o l a  EUISI* á lw  hangszerkészitőmesternél r e n e i e  m m c a i y  Budapest, Jórsef-körut 9.

© ®  SZER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számút kedden, szeptember 16-án 

zártuk le. — London. Sürgősen nyugtassanak meg: valódi dzsentlmének-e az angolok? Tudomásunk szerint önöknél már több évtized óta nem párbajoznak. Hogyan lesz tehát ott a dzscntlmen? — fribor. Határozottan kifejezőbb, tartalmasabb lett. Sajnos, ilyen zsánerű verseket mi nem közlünk. Túlságosan komorak és súlyosak. De bizonyára találni fog megfő'elő orgánumot. — Tornai Rózsi. (Ibi-ubi.) Mint külföldi humoristáink jelentik Kopinits Jenő nősülni óhajt. Siessen hozzá! Ennél ideálisabb házasságot képzelni se tudunk. — Segéd. Ha nagyon szemtelen, hívja ki — az üzletből és intézze el minden handabandázs nélkül. — Budai. Hogy Ripka csak a karipkaturája az igazi faj-kereszténynek? Szóviccnek éppen úgy sántít, mint igazságnak. — K. I. (Gyoma.) Mi van az idei szürettel? — T. p. Nemcsak az önét szüntettük be. hanem mindazokét. akik nem állandó munkatársaink. Tud- tunkka1 a mészáros és a pék sem ad tiszteletpéldányokat. — Virág Marcsa. Sose féljen. Az az erkölcsi leszerelés amelyet Bethlen (jeniben hirdetett, csak a politikusokra vonatkozik. Kegyed még nem csúszott le odáig. — ,Jin gli“ . Az a parodizált nóta, amelyet jó sokan dúdolhatnak Pesten a , magas“ zsidó ünnepeken, így hangzik: „Elmegyek a templom me’Iett, Jaj de szépen énekelnek, Valamikor réges-régen Nekem is volt taleszbejtlim, bérelt székem.*4 — Tatarozó. Kéziratának tatarozását a szerkesztőség leépítő szakosztályára bíztuk. — Sanyaró Vende1. Aktuális nyögéseinek oly viharosan korgó visszhangja volna hogy az ántánt eMenőrző bizottsága rejtett ágyúk dübörgésének hallaná. Nagyobb bajok elkerülése végett mellőznünk kellett. — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres Rudolf

Egészségesnek lennia iegkönnyebb. Mértékletes élet, rendszeres munka és naponta egynéhány csésze jó tiszta babkávé megóvja testünket a betegségtől.A kávé azonban legjobb minőségű és helyesen pörkölt legyen, minden pótlék hozzáadása nélkül.
M E I N L  G Y U L A  R .-T .

A tökéletes
poloska -irtás, festés 

P A X - v á l  la latnál.Tel. 61-06 
és 141-46
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Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, következő ajándékokban részesülnek:1 négy darab „Mátra"-szinszappan,2 10 üveg Szent István duplám alát asör. 
a Polgárt Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

3 egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé.

4. egy nagy doboz, ..Virág"-féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" James,

S. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.9. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),10. egy nagy palack RAPIDÜ L folyékony fémtisztitó szer,11. íí Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évek),12. Seiffensteiner Salamon adomái.
Helybeli elöfizerőink az ajándékokat, illetve az utalványo

kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.A Borsszem Jankó 2955. (37.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: •

ÉhenkórászElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1. Kiss Béla (IJrkút). akinek négy darab „Mátra“ -színszap- pant; 2. Rau R. Erzsébet (Budapest. VI., Vörösmarty-u. 49), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta- sört; 3. Hámos Jenő (Budapest. VI., Szabolcs-u. 16), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 4. Weisz Irén (Buda
pest. VII., Nefelejts-u. 31), akinek egy nagy doboz Virág-féle dessertet; 5. Iványi Sándor (Budapest. VII., Király-u. 95), akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 6. 
Bajó János ny. árv. elnök (Szekszárd), akinek egy doboz „Üvoma!tine44 tápszert; 7. Zsembery Sándor (Pápa), akinek egy üveg ,.Lysoíorm“-ot; 8. Papp Béla (Orosháza), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 9. Braun Mór (Újpest, Árpád-út 64), akinek két pár Berson-gumisarkot; 10. Kabók Győző (Budapest, V., Tátra-u. 5), akinek egy nagy palack ..RAPIDÜL44 folyékony fémtisztitó szert; 11. Dr. Kollár Győző

közjegyző (Szentlörinc), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 12. Dr. Chevossus Emil (Budapest, Baross-tér 9, Cunard), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái44-t küldi meg a kiadóhivatal

Aranyköpések
A nőnek ott van a szabadsága, ahol a börtöne: a házas

ságban. *
A nőnek jobban hízeleg az, ha nem bízunk meg benne föl

tétlenül, mint az, ha egészen megbízunk benne.

A bosszút és a feketekávét az asszony egyformán szerví
rozza: jó forrón. *

A nő életében tulajdonképpen akkor számítunk, ha már 
nem számítunk. (KARÁD l EMIL)

Konzultáció— Nagyságos asszonyom, az urát a tervbe vett új ház fölépítése döntötte ágyba.— Remélhetek?— A házával egy sorsra jut. Soha föl nem épül.
KÖZGAZDASÁG

Az Angol-Magyar Bank es a 
Lloyd-Bankfúziója. Az Angol-Magyar Bank végrehajtóbizottsága gróf Károlyi Imre elnöklete alatt ülést tartott, amelyben egyhangúlag elfogadta a Lloyd- Bank tranzakcióra vonatkozó javaslatokat. Az egyhangú határozathozatal után, amely határozathoz az elnök saját szavazatával is hozzájárult, gróf Károlyi Imre bejelentette az elnöki állásról való lemondását. Igazgatósági ülésén elhatározta, hogy az intézet rendkivüli közgyűlését október 4-ére hívja egybe. Egyúttal az igazgatóság az intézet elnökéül Krausz Simont választotta meg.Az „Óceán- magyar konzervgyár 
és kereskedelmi r.-t. közgyűlése el

fogadta az 1923—24. évi mérleget,amely 72 .242,563 11 K tiszta nyereséget mutat ki. Elhatározta, hogy a tartalékok bő dotálása után szelvényenként 1000 K (250° o) osztalék fizettessék ki a „Merkúr* váltóüzlet r.-t.-nál. A közgyűlés Fleischl Sándor dán királyi főkonzuli és Landau Izsót az igazgatóság tagjaivá választotta.A „Püspöki Uradalmi Bérpincer -t., Vác- , értesülésünk szerint mai közgyűlésén alaptőkéjének 800.000,000 K-ra való fölemelését határozta el ék az új részvényeket l : 1 arányban 15,000 K-ért adja ki. Ezek e hó iS-től 23-ig a Magyar Városi Bank-nál és a Jelzálog Hiteíbank-nál vehetők á t
L e g o l c s ó b b  s z ó r a k o z á s  1I H U  UHUhíres régi évfolyamai megrendelhetők a 

kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv- 
kereskedésében, VI., Teréz-kőrút 5. « .Az 1917. é v f .__ 75000 kor.* 1918. „ . . .  75000 „.  1919. „ .. .  75000 ,

Az 1920. é v f.. . .  75000 kor.„ 1921................  75000 „,  1922. „ 75000 ,



K iv á g t a  a r e z e t

— Hogy mer maga engem tegezni? Megmondtam már, hogy Teréz az én becsületes nevem.— Na hallja, drágám, a réz-\ még a háborúban elrekvirálták, a maga nevéből már csak a Te maradt meg.

Kapható  
minden jobb 

cukorká

ét csem epe- 
kereskedés- 

ban.

VIRÁG OSZKÁR
C U K O R K A .  É S  C S O K O L A D É -A R Ú G Y A R  R.-T. 

-  B U D A P E S T ,  VIL, N E F E L E J T S -U C C À  12. —

Elő f izet ek  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZA I B O R ISR A  b é ly e g k e re sk e d é s  

B u d ap e st, IV., K o ssu th  Lajos-ucca  6.
OVOMAUINE

NAGCSÁGA!

ÉN CSAK

A
MNDCNNADI 

ÉLET IZG A LM Á B A N

kjm cdu ct. m cAO TszBM Ztr 

C D Ó S IT Ó J C

A Pesti Uoyd-társulat nyomdája, Budapest, V ,  Mária Vaiéria-ucca }Z  (Nyomdaigazgató MÁRKUS p Al . í


